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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
 

22 grudnia 2016 r. 
 

 W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie pracy zamieszczone na stronie internetowej 

http://www.sw.gov.pl/ z dnia 11.12.2016 r. chciałbym zaproponować swoją kandydaturę do 
pracy na stanowisku funkcjonariusza służby więziennej w Państwa Zakładzie Karnym. 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Warszawie, gdzie na kierunku 

psychologia ukończyłem specjalność resocjalizacja i socjoterapia. 
Pracę zawodową rozpocząłem w 2006 r. jako strażnik działu ochrony w Zakładzie 

Karnym nr 1 w Warszawie. Następnie awansowałem na starszego strażnika ochrony w tej 
samej placówce. Prawie dziesięcioletnia praca w więzieniu jako strażnik nauczyła mnie 
odpowiedzialności, samodyscypliny i opanowania. 

Podczas pracy dałem się poznać jako osoba odpowiedzialna i sumienna. Moi 
przełożeni oraz współpracownicy cenili sobie moją służbę i zaangażowanie w powierzone mi 
obowiązki. Również osadzeni wyrażali się z szacunkiem o mojej osobie. W pracy byłem 
postrzegali mnie jako osobę opanowaną i sprawiedliwą, taką którą ciężko wyprowadzić z 

równowagi. Zwierzchnicy i podwładni cenili mnie za spokój i konsekwencję.  
 Jestem osobą punktualną, uczciwą i lojalną. Potrafię pracować w grupie 
współpracowników i dostosować się do harmonogramu pracy.  Cechuje mnie profesjonalizm i 
dbałość o szczegóły. Posiadam zapał połączony z wytrwałością w dążeniu do celów. W trakcie 
pracy zawodowej uczestniczyłem w kursach i programach mających na celu podwyższenie 
moich kwalifikacji zawodowych. Chcę również podkreślić, że nie boję się wyzwań i z 
pewnością sprostam Państwa oczekiwaniom. 

Wyrażam przekonanie, iż uzyskane przeze mnie wykształcenie, posiadane 
doświadczenie oraz zakres nabytych umiejętności zdobytych podczas pracy zawodowej i 
szkoleń gwarantują z mojej strony profesjonalizm i efektywność w pracy na stanowisku 
pracownika służby więziennej. Pragnę również nadmienić, że spełniam wszystkie wymagania 
formalne do przyjęcia do pracy w więziennictwie. 

 W przypadku zainteresowania moją kandydaturą, proszę o kontakt. Z przyjemnością 
osobiście przedstawię swoją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
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